RESOL UÇÃO T.C. No 0014/2001
1-:M ENT A: Esruhelece normas para upresenraçiio clw pres/(IÇ'<ie.\ de
cumas do.\ recursos do FUNDEI- pelus Mtmictíu os e dá
owras prol"ldências

O TRIB UNAL DE CONTA, DO ESTADO DE
PER NA MB UCO . no l iSO de suas a tri buições
constitucionais. assim como daquelas que lhe conferem
o art igo l i da Lei Federa l n!! 9.424. de 2--1 de dezembro
de I 996. que estabelece que os Tribunais de Contas
··c.:riurtin mecanismos adl!lflluclos ú ji.\c.:ali-::w;iio du
cumprime/1/o pleno do disposru 110 ar ligo 2 I 2 da
Con.Willição Federal··. c:
CONSJDERANDO a necessidade de definição de
mecanismos e formas de comprovação aos Conse lhos
de Acompanhamenw e Controle Soc ial do Fundo. da
aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério- FUNDEF. nos termos do
disposto no anigo 52 da Le i Federa l n~ 9.41--1.'96:
CONS ID ERA NDO a prioridade que se deve
dispensar à prestação de contas dos recursos públicos
destinados à man utenção e desenvolvimento do ensino.
previstos no artigo 212 da Constituição Federal. no artigo
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
na f01ma estabelecida pelo artigo 73 da Lei Federal n~
9.394'96. o qual dispõe que "o.1 árgiiiJ,\ fiscali::adore.\

c:aput deste artigo deverão ser elaborados na fonna dos

Anexos I a 1li da presente Resolução e apresentados.
men salmen te. pelos Governos Municipa is a este
Tribunal e aos rcspecLivo::. Consel hos de
Acompanhamento e ConLrole Social do FUN DEF.
contendo o va lor creditado na conta bancária específica
do FUNDEF do respectivo governo. no mês a que se
refere o demonstrativo. e acumulado no cxercicio.
discriminando-se os créditos por origem dos recursos.
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~ 2~ - A apresentação prevista no I ~ deverá ocolTer de
acordo com a data prevista na lei de criação do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF ou.
na ausência desta. na mesma data em que tais infonnações
deverão ser encaminhadas ao Tlibunal de Contas do Estado.
confom1e prazos dispostos no anigo ~desta Resolução.

An. 2!:! - As despesas realizadas com recursos
originários do FUNDEF deverão ser informadas de
forma detalhada_discriminando-se:
I) as despesas com a remuneração de prOfissionais do
magisterio e m efetivo exercício no ensino
fundamen tal público:

e.xaminurào, J7!'ioritariamenre. na preslaçiio de comas

de recursos públicos. o 1.:11mprime111o do disposlo no
arligo 111 da Constiluiçâo Federal. nn arltgo 60 do
AIO das D1sposiçíJe.> Constilucumais Trunwórios e na

li) as despesas rea lizadas na capacitação de professores
leigos. com o propósiw de habilitá-los ao exercício
da docência;

legislaçâo concem eme ...

RESOLVE:

Art. 1!1.- Ficam instituídos mecanismos e formas
de comprovação do receb imento c utilização dos
recursos do FUNDE F. a serem cumpridos mensalmente
pe los Governos Municipais. quando da elaboração e
apresentação dos registros contábeis e demonstrativos
gerenciais. previstos no artigo 5!! da Lei Federa l n~
9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ l!t - Os demonstrativos gerenciais referidos no
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lll ) as despesas reaJizadas em outras ~:~ções relac ionadas
à manutenção e desenvolvimento do ensi no
fundamenta l público. nas quais é utilizado o restante
dos recursos do FUNDEF.
§ I ~ - Integram as despesas relacionadas à remuneração
do magistério, aquelas destinadas à cobe1tura da fo lha de
pagamento dos profissionais que exercem aliv idades de
docência e dos que oferecem suporte pedagógico a tais
at ividades. incluídas as de direção ou administração
escolar. planejamento, inspeção. supe rvisão e
orientação educacional. envolvendo:

a) salários ou vencimentos brutos. inc lusive relarivos
a contratos temporários previstos em lei:
b) substituições de profissionais tilUiares que se
encontrem legal e temporariamente afastados:
c) 1 3~ Salário:
d) férias:
e) auxílio-doença. equivalente aos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento. oo caso de
profissionais regidos pela CLT. e durante o período
de a tàstamento. no caso de profissionais estatutários:
f) abonos:
g) grariticações e adicionais diversos. concedidos na
forma da lei:
h) horas extras:
i) salário-f.'unília. quando devido na forma da lei:
j) encargos patronais incidentes sobre a remuneração
(Previdência. FGTS. etc).
§ 2~ ·As despesas com a capacitação de professores
leigos compreendem as rea li zadas pelo respectivo
governo que os emprega, de acordo com o Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério , com o
propósito de habilitá-los ao exercício da docência. de
conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei Federal n~ 9.394/96) e na
Resolução/CNE n23, de 8 de outubro de 1997. podendo
envolver:

a) os serviços prestados por pessoas jurídicas. cujo
o~jeto do contrato de prestação de serviços seja
voltado para a hab il itação dos professores
comprovadamente leigos. que se encontravam. em
1611 2/96. em efetivo exercício de função docente
no ensino fundamental público do sistema de ensino
do governo contratante:
b) as despesas com material didático/escolar de uso
pessoal do capacitando. desde que indispensáveis
para sua formação:
c) outras despesas que concorreram. diretamente. para
a garantia da capacilaçào prerendida.
§ 3 ~ - Constituem outras ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental. para efeito
de utilização dos recursos do FUNDEF. aquelas não
previstas nos § I!! e 2~ deste artigo. que concorrem para
a consecução dos objetivos bâsicos das instituições
educac ionais desse nível de ensino. de acordo com o
disposto no artigo 70 da Lei Federal n29.394. de 10 de
dezembro de \996.

Art. 3~- Os demonstrativos gerenciais sobre receitas
e despesas realizadas com recursos do FUNDEF.
relativos ao mês de dezembro de cada exercício.
deverão ser acompanhados. quando de sua
apresentaçà() aos respectivos Conse lh os de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo. de
demonstrativo da aplicação anual das receitas.
resu ltantes de im postos e transferências. na manutenção
e desenvolvimento do ensino. na fonna dos Anexos
IV e V. em cumprimento ao disposto do artigo 211 da
Constituição Federal. combinado com o artigo 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. com
redação dada pela Emenda Constitucional n2 14/96.
Art. 4~ - Além dos demonstrativos a que se refere o
artigo I!!. desta Resolução. os quais devem ser remetidos
até o dia 15 (quinze) do mês subseqüen te ao de
refe rência. os gesLOres da educ ação també m
encaminharão a este Tribunal. juntamente com a
Prestação de Contas anual do Governo Municipal. no
prazo previsto no artigo Io da Resolução TC n° I. de
13 de agosto de 1981. os seguintes docurnenlos:
I - os anexos IV e V desta Resolução devidamente
preenchidos:
li - balancete financeiro de encerramento. relativo ao
FUNDEF:
111 - relação dos Restos a Pagar referente ao FUNDEF:

IV - ex'tratos da conta bancária relativa ao FUNDEF c
respectivas conciliações bancárias:
V - relatório e parecer do Conselho acerca da aplicação
dos recursos vincu lados pela Emenda
Constitucional ne 14 e Lei Federal n!! 9.424/96 e
alocados via FUNDEF:
V I- relatório fisico e financeiro gerencial. firmado pelo
gestor da educação. indicando as ações executadas
ao longo do exercício. relativamente à manutenção
e desenvolvimento do ensino. com a indicação do:.
projetos e atividades previstos c aque les
efetivamente executados.
Art. 5!! - Todos os demais documentos pertinentes
à matéria objeto da presente Resolução e não

expressamente elencados nos artigos 12 e ~deve rão
pennanecer regu lannente organizados junto ao acervo
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da Adminisrraçào Municipal. à & .. posição para o e~ame
do controle externo. nos termo~ da~ compet~ncias
fi\adas pela!> norma!> constitucionais. legais e
regimentais.
Parügrafo ünico - No que diL respeito ao disposto
no cup111 dc~te art igo. a entidade proccssarâ e mantení
em pastas <>eparadas das d cm a i ~ despesas:
I- folhac; de pagamento do pes'loal. com o seguinte
desmcm hmmento m in imo:
a) I (urna) folha especifica para os professores do
ensmo fundamental em efetivo excrcJcio. CUJOS
pagamentos sejam custeados a conta dos recursos
oriundo~ do FlJNDI:F:
b) I (uma) folha incluindo os demJis profi~sionais do
magistério. exclu idos aqueles em desvio de função
ou em a tividade a lh eia à manuu.:nção e
desenvolvimento do ensino:
c) I (uma) fo lha de pagamento dos demais servidores
envolvidos nas atividades-meio ua manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental.
I I -documentação comprohatória d::l uc!>pesa (notas
de empenho. acompan hada<; dos respect ivos
documentos comprobatórios) rclat Í\ a ao FUNDE F
arquivada em separado das demais. com o seguinte
dcsmem bramento:

a) despesas com a remuneração dos prolissionais que
integram a carreira do magistério exclusivamente
no cm,ino fundamental:
b) despesas relacionadas a capacitação de professores
leigos.
c) despc<;as de capital. aquis1çào. construção c
conservação de instalaçôc!. c equipamentos
necessários ao ensino fundamental:
d) demab despesas perrinentcs ao ensino fundamen tal.
conforme artigo 70 da Lei Federal n~ 9.394/96.
i\n. 6~ - Os registros relativos à arrecadação da

di 'vida ativa de impostos deverão detalhar e especificar
os montantes corresponden tes ao principal e à
atualit.açào monetária. multa c juros incidentes sobre
os respectivos tributos. com relação aos quais também
se dará a incidência do percentual fixado pelo artigo
2 12 da Constituição Federal e legislação vigente para
a manutenção c desenvolvimento do ensino.
Art. 7°- Os bens móveis e imóveis adquiridos com
recursos do FUNDEF terão reg istros específicos.
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distiguindo-os dos demais pencncclllc!> ao Município.
devendo dito~ registros estar !>Cmprc atualiLados e :1
dispo~içào deste Tribunal de Contas c do Conselho de
Acompanhamento Social do HJNDLI.
Art. 8!! - A não apresentnçào nas pn:~wçõe~ de
contas anuais do Governo Municipal dos documentos
relacionados nu artigo~ desta Resolução. bem como
a não remessa da documentação a que ~e refere o seu
anigo I!!. implicará na aplicação de multa conforme
disposições contidas no anig.o 52 da Lc1 Lstadual n°
I 0.65 I 91. com suas postcrwrcs alterações.
indcpl!ndcntememe da adoção dl' outril'> medidas legais
cabh c i<,.
Art. 9° - O artigo 2" da Reso lução TC n° 51200 I
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2"- A exclusão do pagamento das
despesas referidas no artigo I 0 para verificação
do cumprimento da exigência do artigo 212 da
Constituição Federal poderá ser efetivada
gradatil•amente na proporção de.. no mínimo,
10% ao ano, a panir do exercício financeiro
de 2002."

Art. lO- l"jsta Resolução cntrar[l crn vigor na data
de sua publicaçilo.
1\n. I I Revogam-se as uisposiçôcs em contrário.

SA L A DAS "E "ÕES DO TRI BUNA L DE
CONTAS DO ESTA DO DE PERNAMBUCO, em
12 de setembro de 200 1.

Conselh eiro ADALBERTO FAR I AS
CA HRAL- Presidente

ANEXO I
FORMUL..\RJO
I

DEMONSTRATIVO DAS RECE ITAS DO FUN DEF
2. CONTi\ 00 F UNDEF- BANCO BRASIL

I. PIH<:FEITURA

3. MÊS/A~O

ICÓO . .\Gf: NCJ \:

N'' :
NOME ,\GÊNCLA:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUN DEF
4. OR IGEM DOS
RECU RSOS

S. VALOR R$ 1,00

6. REL.\ ÇÕES

(%)
5.1 PREVISTO
PARA0 ANO
(A)

5.2 REALIZA DO

NO M ÊS
(B)

NO ANO
(C)

B/A

I

C! A

Fl'M
FPI:.
ICMS
IPJcxp
Dcson. Export. (LC '1.7/96)
Compkm. da Uoiàu
4.1. FUNOEF
4.2. RENn. APUC.
FINANCEIRAS
4.3. RECEITA TOTAL

11. OBSERVAÇÕES, J USTIFICATIVAS O U ESCLARECIMENTOS

Loca l e data

Nome e Assinatura do Responsável
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - FORM U LÁRIO 1
DEMONSTRATJVO DAS RECEITAS DO FUNDE F
CAM PO I - PREFEIT

I~ A

BCA 1PO -U - T OT A L

lnfonnar o nome da Prefeitura
CA 1P 02 -CONTA
BRA SIL

DOF U N DEF - BA ~COOO

Soma das rccetta!> totai'> do Fll DF r ( inclusi\ e
Rendimentos de Aplicaçõe~ Financctras). apresentadas
nos Subcampos 5. 1 e 5.2 c as rclações pcrccntuais
calculadas sobre os totais (colunas do Campo 6).

Informar o Númr ro. o Código c o Nome da Agência
do Banco do Brasil onde é mantida a conta bancana
específica do I UNDl:.F.

CAMPO 5 - VA LOR - R_

CA MPO 3 - M ÊS/ANO

SU BCAMPO 5. 1 - PR EVISTO PA RA O A NO

In fo rmar o mês e o :1110 a que se referem as informações
prestadas no presente rormu lário.

o

BLOCO I - ESPECIFICAÇÃO DA
RECEITA 00 FUNDEF
POR O RI GEM DO . RECU RSOS
Já preenchido com ac; fontes de recursos que fonnam

o FU"'DH. quais sejam:
• Fundo de PartiCipação dos lunicipio" - FP M :
• Fundo de PartiCipação dos Estados - FPE:
• Imposto sobre Circulação de Mcrcadonas e SerTiços
- ICMS:

• l mpo~to !>obre Produtos Industrializados. proporcional
IPicxp:

· Compensação fina nceira rcaltzada pela Un ião. pela
perda de receita!> di.!COITCntcs da Desoneração de
E\port ac;õcs. na forma da Lei Complementa r n"
87/96:
· Complementac;rto da U ni ~1 0 ao FUN DF. F: e
· Rcndimenws de Aplic<lc;ões Financeiras rea lizadas
com recursos do FUNDEF.
S BC AMPO

~. I -

FUN OEF

Soma das receitas originais <.lo FUN DEF. Corrcspond.:
a soma dos deposites realizados na conta específíca
do FUN DEF. originário das transferências rea lizadas
para a conta do r undo.
U BC AMPO ~.2 - RE N DIME NTOS
APLI CAÇÕ E . FI A NC EIRAS

DE

lnfom1ar o valor auferido com as apl icações financeiras
<.los recursos do FUNDEF.

21 2

Informar o valor da receita do FUN DEF prevista para
ano em curso (in formado no Ca111pu 3).

SU BCAMPO 5.2 - RE A LI ZA DO (NO M ÊS) c (NO
AN O)

CA M PO~ - ESPEC IFI CAÇÃ O DA RECE ITA

às exportações

Informar o val<lr da receita do FUNDEF.

Informar o valor da receita do FUN DEF. realizado
(receita efctivudu). corrc<;pondente ao mês e ao ano
(' alor acumulado att' o mê!>) mformados no Campo 3.
Estes ' atores corre.,pondem aos depósitos que são
rea lizados na conta b<tncftria especifica do FlJNDEF
no Banco do Bra!>ll. acrôc1dos dos rendimentos das
Aplicações rinancc1ras rcalm1das
CA MPO 6

R E LA ÇÕE ~ {'Y.,)

lnfomwr os percentuai<. corrC!>pOndentes ãs relações
entre os dados in rnrmado~. sendn·
B A = re lação entre o Valo1 Rca lizndo no l\1ês c o Valor
Previsto para o 1\ no:
C A = relação entre o Va lor Rea li;r.ado no Ano e o Valor
Prc' isto para o A no:

BLOCO 11 - OBSERVA Ç ÜES,
.JlJSTIFI CATIVAS OU
ESCLAR ECIMJ;: NTOS
Aprese nt ar as observações. jus ti fica tivas ou
esc larec imentos julg3doc; neccs:>ár1os no correto
entendimento das in formações apre~cn tadas. se fo r o
caso.

ANEXO 11
FORMULÁRIO
11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E
NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

j

1. PREFEITURA
3. ESPECIFICAÇÃO DA
DESPESA

2. MÊS/ANO

4. VALOR - R$ 1,00
4.1 EMPENHADO
NO MÊS
ATÉ O MÊS

4.2
NO MÊS

PAGO
ATÉ O MÊS

3.1. REMUNERAÇÃO
Salário ou Vencimento Bruto
Substituições
13° Salário
Fenas
Auxilio-Doença
Abonos
Gratificações e Adicionais
Ajuda de Custo
Horas Extras
Sa l~mo-Família

(Estatutários)

Encargos Patronais
Outras (especifica r)

3.2. CAPAC. ROF. LEIGOS

3.3. TOTAL

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Local c data

Nome c Assi natura do Responsável
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO- FORMULÁRIO li
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E
NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LElGOS
CA MPO I - PREFE ITURA
Informar o nome da Prefeitura.

com o propósito de habilitá-los ao exercício da função
doce me.

CAMPO 2 - MÊS/ANO
lnfom1ar o mês e o ano a que se referem a5 infom1ações
prestadas no prescme fonnulário.

SU BCA MPO 3.3- TOTAL
Informa r a soma das despesas apresentadas nos
Subcampos 4 . 1 c 4.2.

CAMPO 3 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Já preenchido com os tipos de despesas passíveis de
realização com a parcelnminima de 60% do FUNDEF.
re lativas à Remun e raçã o de Profiss ionai s do
Magistério (Professores habilitados e leigos. Diretores
de Escolas. Adm inistradores Escolares. Técnicos em
Planejamento Escolar. ln spetore!> de Ensino,
Supervisores c Orientadores Educacionais). e á
Ca pacitação de Professores Leigos. quais sejam:

CAMPO .t - VALOR- R$
Informar o valor das despesas com recursos do
FUNDEF. por tipo de despesa.

SUBCAMPO 3. 1 - REMUNE RAÇÃO
· Salários ou vencimentos bru tos. inclusive relativos a
comratos temporários previstos em lei:
• Substituições de profissionais titulares que se
encontrem. legal c temporariamente afastados:
• 13° Sa lário:
• Férias:
• Auxílio-doença (equivalenre aos 15 prime iros dias
de afastamento. no caso de profissionais regidos pela
CLT. e durante o período de afastamento. no caso de
profissionais regidos por Regime Jurídico Único):
· Abonos:
• Gratificações e Adicionais diven;os, concedidos na
fonna da lei :
• Horas Extras:
• Salário-Família. quando devido na forma da lei:
• Adicionais diversos. desde que concedidos na fo nna
da lei e inerentes ao efetivo exercício do magistério:
• Encargos Patronais incidentes sobre a remuneração
(Previdência, FGTS. etc)
SUBCAMPO 3.2 - CAPAC ITAÇÃO DE
PRO FESSORES LE IGOS
Compreende as despesas realizadas na capacitação dos
professores leigos que. desde 26.12.96. se encontrem
em efet ivo exercício no ensino fundamental publico,
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SUBCAMPO 4. 1 -EMPENHADO (NO MÊS) e
(NO ANO)
Informar o valor da despesa empenhada. por tipo de
despesa. no mês e no ano informados no Campo 2
SUBCAMPO 4.2 - PAGO (NO MÊS) e (NO ANO)
Informar o valor da despesa paga com recursos do
FUN DEF (i nclusive rendimentos de aplicações
fi nanceiras). por tipo de despesa. correspondente ao
mês e ao ano (valor acumulado até o mês) informados
no Campo 2.
CAMPO 5- 0BSERVAÇÕES, ,JUSTI FICATI VAS
OU ESCL ARECI MENTOS
Apresen ta r as observações. justificat ivas ou
esclarecimentos julgados necessários ao correto
entendimento das informaçi)es apresentadas. se for o
caso.

ANEXO 111
DEMONSTRATIVO DA S DESPESA S DIVERSAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTA L
1. PREFEITURA
3. OUTRAS DESPESAS
DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
FUNDAMENTA L

FO RMULÁR IO

11
2. MÊS/ANO

4.

VALOR - R$ 1,00

4.1 EMPENHADO
NO MÊS

4 .2

ATÉ O MÊS

NO MÊS

PA GO
ATÉ O MÊS

Remuneração de pessoal
Técnico-Administrativo
Capacitação de RH
Aquisição de Equipamentos
Ampliação da Rede Ffsica
Manut. equip. e instalações
Estudos e pesquisas
Serviços diversos
Material didático-escolar
Transporte Escolar
Amortiz. de Oper. Crédito
Outras (especificar)

5. TOTAL

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Local e data

Nome e Assinatura do Responsável
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO- FORMULÁRIO UI
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTA L

CAMPO I - PREFE IT URA

Informar o nome da Prefeitura.
CA MPO 2 - M ÊS/ANO
lnfonnaro mês e o ano a que se referem as informações

prestadas no presente formulário.
CAMPO 3- OUTRAS DESPESAS DE
M ANUT ENÇÃO E DESENVOLV I M ENTO DO
ENSI NO FUN DAMENTAL
Já preenchido com os tipos de despesas passíveis de

realização com a parcela máxima de40%do FUNDEF,
em favor do ensino fundamental público.
compreendendo:
• remuneração de profissionais em efetivo exercido
no ensino fundamental púb lico. desenvolvendo
atividades de natureza técnico-administrativa. de
limpeza c conservação. vigilância e serv iços em gera l.
dentre outras que. necessariamente. concorram para a
garantia do funcionamento das escolas e unidades
administrativas do respectivo sisrema de ensino:
• aperfeiçoamento e capacitação de profissionais do
magistério e dl! out ros proriss ionais em efetivo
exercício no ensino fundamental:
• aquisição dt: equ ipamentos necessários ao ensino
f1mdamenta I:
• amp liação da rede física. envolvendo conclusão.
ampliação. construção (terreno e obra de engenharia)
de escolas do ensino fundamental:
• manutenção. conservação. limpeza e recuperação de
equipamentos e instalações físicas do ensino
fundamental público:
• realização de es tudos e pesquisas visando,
precipuamente. ao aprimoramento da qualidade c à
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expansão do ensino fundamenta l público:
• rea lização de serviços diversos. necessários e
vinculados ao ensino fundamental público:
· aquisição e distribuição de material didático-escolnr a
alunos do ensino fundamental público:
· aquisição de veíçulos destinados ao rranspone escolar
e sua manutenção e fun cionamanLO em favor do
transporte dos alunos do ensino fundamenta l da zona
rural:
* amort ização e custeio de operações de crédito
destinadas a atender às ações acima relacionadas.
CA MPO 4 - VALO R - RS

Informar o valor das despesas com recursos de até
40% do FUNDE F. por tipo de despesa.
SUBCAMPO 4.1 - EMPENHA DO (NO MÊS) e
(NO A NO)

Informar o valor da despesa empenhada. por tipo de
despesa. no mês e até o mês (valor acumu lado)
infonnados no Campo 2
SUBCAMPO 4.2 - PAGO (NO MÊS) e (NO A NO)
lnfonnar o valor da despesa paga com recursos do
FUNDEF (inclusive rend imentos de apl icações
financeiras). por tipo de despesa, correspondente ao
mês e ao ano (valor acumulado até ó mês) informados
no Campo 2.
CAMPO 5 - TOTAL

lnfom1ar a soma das despesas apresentadas nos
Subcampos 4 . 1 e 4.2 .
CAMPO 6- 0BSERVAÇÕES,
J USTIFI CATI VAS OU ESC LAREC I M ENT OS

Apresentar as obse rvações . justificativas ou
esc lareci mentos julgados necessários ao correto
entendimento das infonnações apresentadas. se for o
caso.

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DOS VALORES VINCULAD OS AO
ENSINO
1.PREFEITURA

3.

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IV
I FORMULÁRIO
2. ANO

I

4. RECEITA EFETIVADA (R$ 1,00)

A) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SEM INCIDÊNCIA
DO FUNDEF
A.1) Imposto sobre Propriedade de Veiculas Automotores - IPVA
A.2) Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre os
rendimentos oaoos cela admrnistracão oübllca mun1cioa1·
A . 3) Quota -Parte do Imposto sobre Operações Financ.
rncidente s/ ouro·
A .4) Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS.
A . 5) Imposto sobre Propnedade Pre·dial e Temtonal
Urbana - IPTU
Inter Vivos de bens
A. 6) Imposto sobre Transmissao
imóveis e de direitos reais sobre imóveis - ITBI
A. 7) Quota-Parte do Imposto Temtorial Rural -ITR
B) IMPOSTOSrTRANSFERÉNCIAS COM INCIDÊNCIA
DO FUNDEF
B.1l Quota-Parte do ICMS
B.2) Fundo de Participação dos MunicípiOS - FPM:
8.3) Quo ta-Parte do Imposto sobre Produtos
lndustnahzados, distribuída proporcionalmente ãs
exoortacões desses orodutos - IPiexo,
B.4) Compensação fínance1ra decorrente da desoneraçao de exportações,devida ao Estado na forma da Lei Complementar n° 87/96,
C) CRÉDITOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO FUNDEF
C.1) Receita do FUNOEF (valor cred1tado na conta
bancána do FUNDEFl
C.2) Rendimentos de aplicações financetras de recursos do FUNDEF
D) RECEITAS DA EDUCAÇÃO ORIGINÁRIAS DE
CONVÊNIOS E MERENDA ESCOLAR
E) RECEITAS ORIGINÁRIAS DA DiVIDA ATIVA DE
IMPOSTOS
F) QUOTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
5.
G) Contribuição ao FUNDEF = 115% de Bl
H) Aplicação mínima de 25% de Impostos e transferências na
manutenção e desenvolv. do ensino. cont. Art. 212 da CF
25% de (A
+ B + El
I) Aplicação mínima de 60% dos recursos da educação no Ensino
Fundamental. conf. Art. 60 do ADCT= ( 15% de A+ 15% de E+ G)
J ) Recursos totais vinculados ao ens1no = D + F +H+ resultado
OOSitivo de (C - Gl
L) Recursos to tais VInculados ao Ens. Fund. = F + I + resultado posltlvo de (C Gl
7. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS:

6.

VALOR R$ 1,00

=

()J4S. Se: ~X1SÜr\.!m cttnv\!nJ~)!l..:'SJ'I.--<:ificns r~:lrJ
csr•cclficaJo n.1 krn• " L"

Local c dnta

scr~m ap1 1c~.Jos

O{l .:nsiml fundamcnml, 1\ n.:fcnd;l v;,,hlr Lil!\'êru S\:r J.Cr..:sccnt:hJO .\11tut:..U

Nome e Assinatura do Responsável
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO- FORMULÁRIO IV
DEMONSTRATIVO DOS VALORES VINCULADOS AO ENS INO
CA MPO I - PREFEITURA

Informar o nome da Prefeill1ra.
CAMPO 2-ANO

Informar n ano a que se referem as informações
prestadas no presente formulário .
CA MPO 3 - ESPEC IFICAÇÃO DA R ECE ITA
Já preenchido com os diversos itens que compõem as

receitas do!i Municípios. compreendendo:
A) IM PO TOS E TRANSF ERÊNC I AS
Impostos e Transferências sobre as quais não hó

automatícmncnte aos Govcmos Estaduais na proporção
de 213 dn arrecadação (Quota Estadua l). st>ndo que existe
let estadual que estabelece critérios de repasses c
assegura uma parcela da ()uota-l::.stadua I aos respectivos
municípios. Nesses Estados os municípios. também.
contam com recurso!> do Salário-Educaç5o a iftulo de
tmnsfcrência automática.
CAMPO 4 - RECEITA EFETI VA DA- (RSI.OO)

lnlonmtr o valor correspondente ã receita anual real izada
pelo Município. por origem ou tipo de receita.

incidência do FUNDEF.

CAM PO 5- ESPEC IFICAÇÃO

B) IMPO ST O S/T RANS FERÊ NC I AS C OM
I NCID ÊNC I AS DO FUNDEF
Impostos e Transferências com incidência de 15°/v para
o FUNDEF.
C) C RÉDITOS BA NCÁRIOS EM FAV OI~ DO
FUNDE F

lnlonnar o valor anual COITCspondente aos seguintes
recursos:
· Contribuição ao FUNDEF:
· Aplicação mínima de 25% de impostos e transferências
na manutenção e desenvolvimen to do ensino. de
contonnidade com o a11.212 da Constituição Federal:
· Aplicação de 60% dos recursos da educação no ensino
fundamental. em conformidade com o a11. 60 do Ato
dac; Disposições Constitucionais Transitórias:
• Recursos totais vincul<tdos ao ensino:
• Recursos totais vinculados ao cns111o fundamental.

Receita cotTespondcnre aos créditos realizados na coma
especí!'ica do FUNDF.F e aos Rendimentos das
Ap licações Financeiras realizadas com os recursos
creditados nessa conta.
D ) REC EITAS DA ED UCAÇÃO ORIG INÁRIAS
DE CONV ÊN IOS

Recei tas originárias de Convén ios ce lebrados com
órgão.s de ou tras instâncias de Governo (Federal.
Estadual ou Municipal). cujo objeto seja voltado para a
educação.

CA MPO 6 - VA LOR - RSI ,OO

E) RECE ITAS PROVE N I ENTES DA DÍ V IDA
ATI VA DE IM POSTOS

CAM PO 7- OBSERVAÇÕES. JUSTIFI CATI VAS
OU ESCLAREC IM ENTOS

Receitas provenientes da Divida Ativa existente junro
ao respectivo govemo (estadual ou municipal).

Apresentar as observações. justificat ivas ou
esclarecimentos ju lgados necessários ao correto
en tendimento das informações apresentadas. se ror o
caso.

F) Q UOTA-PA RTE DO SALÁ RIO- EDUCA ÇÃO

Receita da Quota-Parte do Salário-Educação. devida
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ln lom1ar u va lor finance iro dos itens cspecilicados no
Campo 5

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O ENSINO
1.PREFEITURA

t

FORMULÁRIO V
12.ANO

3. NÍVEL DE ENSINO

4. DESPESA - IR$ 1 00)
EMPENHADA

Liquidada

PAGA

Não Liquidada

A) EDUCAÇÃO INFANTIL
B) ENSINO FUNDAMENTAL
C) ENSINO MÉDIO
O) ENSINO SUPERIOR
TOTAL
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS:

obs: Nos totais das despesas demonstradas no quadro acima, devem ser exclufdos os valores de convênios,
merenda escolar, esportes, cultura e outros que não estejam contemplados no Art. 70 da Lei Federal9.394/96 .
Devem ser inclufdos os gastos com obras e serviços de engenharia.

Local c data

Nome c Assinatura do Responsável
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO- FORMULÁRIO V
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O ENSINO
CAMPO I - PREFE ITURA

CAMPO -t - DESPESA

Informar o nome da Prefeitura.

Evidcnciação dos va lores empen hados e pag.os

CA MPO 2- ANO

CAM PO 5- OBSERVAÇÕES. JUSTIFICATI VAS
OU ESCLA RECI MENTOS

In fo rmar o ano a que se referem as informações
prestadas no presente formulário.
CAMPO 3- NÍVEL DE ENSINO
Divisão dos vários níveis de ensino.
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Apresentar as observações. justifica ti vas ou
esc larecimentos j ulgados necessár ios ao correto
entendimento das informações apresentadas. se for o
caso.

